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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan dunia yang semakin pesat, banyak perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan yang besar. Semakin banyak perusahaan besar maka 

semakin tinggi tingkat kompetitif antar perusahaan, khususnya perusahaan sejenis 

akan dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat. Dalam melihat persaingan 

yang semakin ketat, perusahaan harus menerapkan beberapa strategi dalam 

operasional perusahaan, sehingga dapat melawan arus persaingan. Dalam 

menjalankan operasional, perusahaan membutuhkan modal kerja yang cukup 

untuk menjalankan dan mempertahankan produktivitas perusahaan. Bagi pihak 

manajemen dituntut untuk dapat mengelola modal kerja dengan baik sehingga 

perusahaan akan dapat menjamin kelangsungan hidupnya. 

Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

operasi perusahaan dan diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva 

lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, 

persediaan, dan aktiva lancar lainnya (Kasmir, 2012:250). Modal kerja perusahaan 

terbagi dua yaitu modal kerja kotor (gross working capital) dan modal kerja 

bersih (net working capital). Modal kerja kotor adalah semua komponen yang ada 

aktiva lancar secara total dan sering disebut modal kerja. Sedangkan modal kerja 

bersih adalah seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total 

kewajiban lancar (utang jangka pendek) (Kasmir, 2012:265). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Ikhsan dkk (2016)  mengatakan 

bahwa perusahaan pada umumnya mengikuti sebuah siklus produksi dimana 

perusahaan membeli persediaan, menjual barang dagangan secara kredit dan 

kemudian menagihkan piutangnya. Pengelolaan kas pada perusahaan dapat 

dihitung secara siklus konversi kas (CCC), yaitu : (1) lamanya perusahaan 

mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi, (2) lamanya perusahaan 

mendapatkan kas dari piutangnya dan (3) lamanya perusahaan dalam 

menangguhkan hutang. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Farah dan Cindi (2016) yang 

mengatakan bahwa pengukuran manajemen modal kerja pada umumnya 

menggunakan CCC yaitu jangka waktu antara pengeluaran kas untuk sumber daya 

dan penerimaan kas dari penjualan produk. Efesiensi pengolahan modal kerja 

pada perusahaan sangat penting untuk memberikan keputusan jangka panjang. 

Muhammad Fauzan (2015) menjelaskan bahwa CCC adalah alat yang digunakan 

untuk mengukur waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengumpulkan kas 

yang berasal dari hasil kegiatan operasi perusahaan yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap jumlah dana yang digunakan untuk disimpan pada current 

assets. Jimmy (1993) menjelaskan bahwa CCC adalah waktu yang sebenarnya 

antara arus kas keluar dan arus kas masuk. Perusahaan  dengan pengelolaan modal 

kerja yang efektif dan efisien dapat dilihat dari siklus konversi kas yang pendek 

dan menunjukkan profitabilitas perusahaan. 

Adanya persoalan siklus konversi kas yang berarti ada masalah dengan 

modal kerja menjadi masalah serius dan merupakan aspek yang sering dihadapi 
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perusahaan. Banyak perusahan yang gulung tikar akibat kondisi tersebut. Karena 

itu dengan adanya analisis siklus konversi kas akan dapat mengetahui kondisi 

modal kerja dengan mengukur terlebih dahulu komponen-komponen dari modal 

kerja. Lusi Rosalita (2015) menyebutkan bahwa komponen modal kerja meliputi 

kas, dan setara kas, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya. Siklus konversi 

kas merupakan penjumlahan dari periode pengumpulan piutang dengan periode 

konversi persediaan dikurangi periode penangguhan pembayaran utang. Semakin 

rendah periode siklus konversi kas, maka semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan. 

Iva dan Indira (2013) menjelaskan secaara definitif siklus konversi kas 

adalah jumlah hari dari persediaan (Days of Inventory) ditambah dengan jumlah 

hari pengumpulan piutang (Days in Account Receivable) dikurangi dengan jumlah 

hari penangguhan utang (Days in Account Payable Period,). Apabila periode 

konversi persediaan singkat ditambah dengan periode pengumpulan piutang 

singkat dikurangkan dengan periode penangguhan utang yang lama, diperoleh 

siklus konversi kas yang singkat. Hal ini menunjukkan efektif dan efisien dalam 

mengelola modal kerja sehingga dapat memaksimalkan laba dengan kata lain 

meningkatkan profitabilitas. Sebaliknya jika siklus konversi kas tinggi 

menunjukkan bahwa periode keterikatan dana relatif lama, maka dapat 

mengurangi ketersediaan kas perusahaan yang dapat menimbulkan 

ketidakmampuan perusahaan untuk mendanai kebutuhan operasional sehari-hari, 

proses produksi terhambat dan akhirnya kemampuan produksi juga menurun dan 

profitabilitas perusahaan dapat menurun. Dapat disimpulkan bahwa semakin 
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rendah siklus konversi kas maka profitabilitas akan meningkat, sedangkan siklus 

konversi kas semakin tinggi maka profitabilitas semakin rendah. 

Kemudian hasil penelitian Nurul Aini (2013) memperkuat penjelasan 

sebelumnya bahwa perusahaan dapat meningkatkan laba dengan mempersingkat 

siklus konversi kas secepat mungkin tanpa mengganggu operasi, karena siklus 

konversi kas yang pendek dapat mengurangi besarnya pembiayaan eksternal 

ataupun internal yang dibutuhkan. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa 

variabel siklus konversi kas berpengaruh signifikan dengan profitabilitas. 

Intan dan ida (2016) menyatakan bahwa baik buruknya kinerja keuangan 

suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan beberapa periode 

yang dilaporkannya. Laporan keuangan perusahaan sangat bermanfaat bagi 

masyarakat, investor, pemegang saham, dan manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan dan pengembangan asset yang dimiliki. Perkembangan 

perusahaan sangat bergantung pada modal yang ditanamkan oleh investor, 

sehingga perusahaan harus memiliki kinerja yang baik agar mendapatkan 

kepercayaan dari investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan  

 Menurut Muhammad Fauzan (2015), Setiap perusahaan selalu berusaha 

untuk meningkatkan profitabilitasnya. Jika perusahaan berhasil meningkatkan 

profitabilitasnya, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola 

sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien sehingga mampu 

menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya, sebuah perusahaan memiliki 

profitabilitas rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu 
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mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik, sehingga tidak mampu 

menghasilkan laba tinggi.  

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah   Return 

On Asset (ROA). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam 

perusahaan. Menurut Clara Dewi (2015) ROA digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi perusahaan secara keseluruhan salah satunya penentuan dalam  memilih 

strategi dan struktur keuangan untuk memaksimalkan kinerja sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan. ROA juga dianggap lebih merepresentasikan 

kepentingan pemegang saham. Nilai ROA yang semakin besar menunjukkan 

kinerja perusahaan yang semakin baik. Para investor menyukai perusahaan yang 

profitable dikarenakan tingkat pengembalian yang tinggi. 

Adanya kepemilikan mengakibatkan berkurangnya kontrol pada 

perusahaan sehingga timbulnya  masalah agensi dari berbagai pihak. Timbulnya  

masalah agensi di karenakan adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham (kepemilikan institusional). Dengan adanya hal tersebut 

menimbulkan manajer bertindak opportunistik dengan memberikan informasi 

asimetris terhadap para pemegang saham  yang dapat menimbulkan kesalahan 

dalam pengambilan keputusan. Intan dan Ida (2016) pada saat menjalankan 

perusahaan, manajer seharusnya memperhatikan kepentingan pemilik, tetapi 

kenyataannya manajer memiliki kepentingan sendiri, yaitu mementingkan 

kemakmurannya sendiri, sehingga manajer seringkali bertindak tidak sejalan 

dengan kepentingan pemilik. Perbedaan kepentingan antara manajer dan 
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pemegang saham menimbulkan terjadinya masalah yang disebut masalah 

keagenan (agency conflict).  

Salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya konflik keagenan adalah 

melalui kepemilikan saham. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang 

penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang 

saham dengan manajer. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam 

memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional dapat 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring 

tersebut dapat menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikansi 

kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi 

yang cukup besar dalam pasar modal. Semakin besar persentase saham yang 

dimiliki oleh institusi menyebabkan pengawasan yang dilakukan lebih efektif 

karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Maka kepemilikan 

institusional akan mendorong manajer untuk menunjukkan kinerja yang baik 

dihadapan para pemegang saham. 

Menurut Triyono (2016) investor institusional memiliki kesempatan, 

sumber daya, dan kemampuan untuk memonitor,  dan mempengaruhi manajer . 

Mereka membuktikan bahwa investor institusi dapat memaksa manajer untuk 

lebih fokus pada kinerja perusahaan dan mengurangi  perilaku oportunistik 

manajer. Sejalan dengan penelitian Ni Made Yuli (2017) dengan adanya 

kepemilikan oleh investor institutional seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Ridho dan Aditya 
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(2013) menjelaskan investor institusional dalam perusahaan dapat membantu 

mengurangi masalah keagenan, yaitu kurang selarasnya kepentingan antara 

manajemen dengan pemilik saham sehingga dapat menurunkan agency cost dan 

meningkatkan kinerja.  

Profitabilitas juga dapat diukur dengan melihat ukuran perusahaan dan 

umur perusahaan. Ukuran perusahaan akan menetukan tingkat profitabilitas yang 

dihasilkan selama aktivitas usaha. Begitu pula dengan umur perusahaan juga 

mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya 

oleh Jimmy D. Moss (1993) perusahaan-perusahaan kecil yang diukur dengan 

total aset, memiliki siklus konversi kas secara signifikan lebih lama dari pada 

perusahaan besar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan semakin lama siklus 

konversi kas maka akan menurunkan tingkat profitabilitas.  

Iva dan Indira (2013) menjelaskan bahwa perusahaan manufaktur 

umumnya mengikuti sebuah siklus dimana perusahaan membeli bahan baku 

persediaan, menjual barang dagangan secara kredit dan kemudian menagih 

piutangnya. Siklus ini disebut siklus konversi kas. Untuk dapat meningkatkan 

laba, perusahaan harus mempersingkat siklus konversi kas tanpa mengganggu 

operasi perusahaan. Karena semakin cepat siklus konversi kas maka semakin 

efektif dan efisien perusahaan dalam mengelola operasional perusahaan. 

Perusahaan sektor manufaktur ( industri pengolahan ) di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) meliputi sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor 

industri barang konsumsi. Perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama 

periode 2014 adalah sebanyak 141 perusahaan.  
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Menurut Novi Sagita Ambarwati dkk (2015) menjelaskan alasan 

perusahaan manufaktur dipilih karena memiliki potensi dalam mengembangkan 

produknya lebih cepat dengan melakukan inovasi-inovasi yang cenderung 

mempunyai pangsa pasar yang lebih luas dibandingkan perusahaan lainnya. 

Perusahaan  manufaktur juga merupakan jenis usaha yang berkembang pesat dan 

memiliki ruang lingkup yang sangat besar dalam melakukan proses produksi tidak 

terputus yang dimulai dari pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan 

hingga menjadi produk jadi yang siap untuk dijual di pasaran. Disamping itu juga 

karena saham dalam perusahaan manufaktur lebih banyak menarik minat para 

investor daripada perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur dituntut untuk 

semakin efektif dalam mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya dalam 

menghadapi era persaingan bebas, untuk memudahkan para pengguna laporan 

keuangan yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut. 

Sektor industri manufaktur sebagai salah satu sektor penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri manufaktur merupakan salah 

satu penopang perekonomian nasional karena sektor ini memberikan kontribusi 

yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor industri 

manufaktur merupakan sektor yang cukup stabil dan menjadi salah satu penopang 

perekonomian negara di tengah ketidakpastian perekonomian dunia dengan 

tingkat pertumbuhan yang positif. 
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Gambar 1.1 : Perkembangan Industri Manufaktur, Kontribusi tehadap 

PDB, dan PDBIndonesia tahun 1990-2016 

 

Berdasarkan publikasi IDX, berikut informasi laporan keuangan dari 

beberapa perusahaan manufaktur yang mengalami laba berfluktuasi yang sangat 

signifikan semenjak periode 2014-2016.  Dengan menghitung siklus konversi kas 

maka akan terlihat modal kerja yang ada dalam perusahaan berjalan secara efektif 

dan efisien. 

Tabel 1.1 : Laba yang berfluktuasi dari beberapa perusahaan 

manufaktur dari tahun 2014-2016 

(jutaan rupiah) 

NO Kode Perusahaan 
Tahun 

2014 2015 2016 

1 AMFG 458.635 341.346 260.444 

2 KIAS 79.641 -144.635 -252.499 

3 MLIA 130.106 -155.912 9.040 

4 ALKA 2.948 -1.176 516 

5 BTON 7.536 6.323 -5.974 

6 JPRS -6.680 -21.990 -19.269 

7 SIMA 1.089 -1.484 -468 

8 HDTX -103.566 -355659 -393.568 
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9 BATA 70.781 129.519 42.232 

10 INDS 127.820 1.934 49.556 

11 JECC 23.845 2.465 132.432 

12 BIMA 10.048 -771 17.410 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Hasil penelitian Haitham Nobanee (2011) bahwa siklus konversi kas 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Sejalan dengan hasil penelitian Iva dan Indira 

(2013) menyatakan bahwa siklus konversi kas juga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diproksikan oleh gross 

operating income. Sejalan dengan hasil penelitian Nurul Aini (2013) bahwa siklus 

konversi kas memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yaitu semakin 

pendek siklus konversi kas maka profitabilitas akan meningkat. Sebaliknya jika 

semakin lama siklus konversi kas maka profitabilitas perusahaan akan menurun. 

Penelitian oleh Daruz Yazdanfar dan Peter Ohman (2014) terdapat hubungan yang 

signifikan antara siklus konversi kas dan profitabilitas yang menunjukkan bahwa 

semakin pendek siklus semakin tinggi profitabilitas..  

Hasil penelitian yang bertentangan oleh Clairene E.E. Santoso (2013) 

menyatakan bahwa perputaran modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Penelitian lain dilakukan oleh Farah Margaretha dan Cindy 

Oktaviani (2016) bahwa terdapat pengaruh negatif siklus konversi kas yang 

diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA) dan berpengauh positif yang 

dikur dengan Return On Equity (ROE). Hasil Penelitian Husnul Ikhsan, dkk 

(2016) yaitu sikslus konversi kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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Penelitian oleh Nimas Ayu (2013) bahwa siklus konversi kas tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas. 

  Kemudian hasil penelitian kepemilikan institusional yang berpengaruh 

terhadap profitabilitas adalah hasil penelitan Dini Nur’aeni (2010), Ridho dan 

Aditya (2013), Mirawati (2013), Intan dan ida (2016), Ni Made Yuli (2017). 

Sedangkan yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas adalah penelitian oleh Arum Ardianingsih (2010), Yulius 

dan Yeterina (2013), Alfiarti Rahma (2014) dan Selvia Yuliane (2017). 

Melihat ketidakkonsistenan dari beberapa hasil penelitian yang 

dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan. Selain itu, 

penelitian mengenai siklus konversi kas tergolong jarang ditelilti di Indonesia. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu menggunakan variabel 

kepemilikan institusional. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Siklus Konversi Kas dan Kepemilikan Institusional Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2014-2016 ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang menunjukan bahwa 

terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas pada 

perusahaan, maka masalah penelitian ni dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 
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1.2.1 Apakah siklus konversi kas berpengaruh terhadap profitablitas pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2016? 

1.2.2 Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitablitas pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun pada penelitian ini, 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui apakah siklus konversi kas berpengaruh terhadap 

profitablitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016. 

1.3.2 Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

profitablitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagi manajemen perusahaan, 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai 

besaran pengaruh siklus konversi kas, kepemilikan institusional, ukuran 

dan umur perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 sebagai tolak 

ukur dalam mengembangkan besarnya tingkat profitabilitas yang akan 

dicapai pada periode selanjutnya. 

1.4.2 Bagi pemakai laporan keuangan, 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

memahami bagaimana keadaan suatu perusahaan dilihat dari tingkat 

profitabilitas yang dipengaruhi oleh adanya siklus konversi kas, 

kepemilikan institusional, ukuran dan umur perusahaan dalam membantu 

pengambilan keputusan. 

1.4.3 Bagi akademis, 

 Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh siklus 

konversi kas, kepemilikan institusional, ukuran dan umur perusahaan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2016, sehingga hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para 

akademis yang lebih mendalam. 

1.4.4 Bagi peneliti selanjutnya, 

 Memberikan referensi dan sumber informasi bagi para peneliti selanjutnya 

dalam permasalahan yang sama. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membaginya dalam lima bab 

yaitu sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan literatur mengenai teori-teori yang 

melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang 

digunakan dalam analisis penelitian ini yang meliputi kajian teori, 

penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.  

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai data dan metode yang digunakan 

dalam pengolahan data serta metode untuk mengetahui pengaruh 

siklus konversi kas, kepemilikan institusional, ukuran dan umur 

perusahaan terhadap profitabilitas. 
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BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan analisis dari penelitian yang dilakukan dan juga 

akan dijelaskan bagaimana temuan yang didapatkan dari hasil 

peneltian tersebut. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian serta saran-saran 

yang terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat 

berguna untuk penelitian selanjutnya.  

 


